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BAB  I 

 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah Negara, 

tanpa adanya bank bisa dibayangkan sulitnya menerima dan mengirimkan uang. 

Sesuai UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat disimpulkan bahwa usaha 

perbankan memiliki tiga kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat 

berbentuk simpanan (giro, tabungan dan deposito), menyalurkan dana dalam 

bentuk kredit dan memberikan jasa bank lainnya ( hanya jasa pendukung ).   

Tidak hanya terpaku pada masalah kuantitas seperti bunga yang 

diberikan oleh bank, tapi sudah berkembang pada soal kualitas, baik mengenai 

produk perbankan yang ditawarkan, pelayanan yang diberikan, kepercayaan, 

maupun citra baik dari bank, yang akhirnya berpengaruh pada loyalitas nasabah. 

Dalam era globalisasi ini perbankan menyadari pentingnya faktor nasabah, 

Kualitas layanan merupakan faktor yang paling dominan dalam pelayanan jasa, 

khususnya dalam dunia perbankan, nasabah yang merasakan kualitas layanan 

yang baik, maka nasabah akan merasa puas dan percaya terhadap kinerja dalam 

bank tersebut. Jika bank mempunyai citra yang baik, nasabah akan merasa 
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nyaman dan timbul rasa loyalitas yang tinggi. Dengan demikian nasabah akan 

cenderung menjadi nasabah yang setia pada bank tersebut.  

PT. Bank BCA sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa pelayanan perbankan dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 

nasabah. Riset yang dilakukan oleh majalah Service Excellence (Member of 

Marketing Magazine Group) tahun 2014 (www.infobanknews.com). 

menunjukkan bahwa PT. Bank BCA kembali meraih peringkat pertama 

penghargaan Service Quality Award 2014. Penilaian didasarkan atas 3 dimensi 

besar yaitu Perceive Service Best (PSB) -  merupakan persepsi pelanggan tentang 

keberadaan merek service lainnya yang mempunyai pelayanan yang lebih 

baik, Perceived Service Value (PSV) – merupakan persepsi pelanggan tentang 

kesetaraan antara harga yang dibayarkan dengan pelayanan yang 

diterimanya, Perceived Service Quality (PSQ) – merupakan persepsi pelanggan 

tentang pelayanan yang diterimanya dengan cakupan service 

accessibility (kemudahan pelanggan untuk mengakses layanan), service 

process (kemudahan, kecepatan, keakurasian dan kenyamanan dalam proses 

pelayanan), service solution (kecepatan dan ketuntasan dalam penanganan 

keluhan) dan people (kemampuan hard skill dan soft skill petugas frontline 

termasuk grooming dan appearance) (www.bca.co.id).  

Selain mendapat penghargaan Service Quality Award 2014, bank BCA 

juga unggul dalam loyalitas nasabah, hal itu dibuktikan dari MarkPlus Insight 

bersama majalah infobank melakukan survey tingkat kepuasan dan loyalitas 

nasabah perbankan. Hasilnya tingkat loyalitas nasabah paling tinggi untuk 
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kategori bank konvensional dengan aset diatas Rp 100 triliun diraih oleh BCA 

dengan poin 76.3 disusul bank Mandiri dengan poin 75.5. 

(www.infobanknews.com, edisi 2011 ). 

Tabel 1.1 
DAFTAR BANK DENGAN LOYALITAS NASABAH YANG TINGGI 

 
No Nama Bank 
1 BCA 
2 Mandiri 
3 BNI 
4 BRI 
5 Danamon 
6 Bank Bukopin 
7 Panin Bank 
8 Bank OCBC NISP 
9 Bank UOB Buana 
10 BII 

Sumber : Info Bank News 2011 (Telah Diolah) 
 

Konsumen secara langsung atau tidak langsung akan memberikan 

penilaian terhadap jasa yang dibeli, terdapat dua faktor utama yang dijadikan 

pedoman konsumen yaitu layanan yang diterima dan layanan yang diharapkan  

konsumen (Tatik Suryani, 2013:89). Kualitas pelayanan dalam perusahaan jasa 

sering dikondisikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang diharapkan dan 

pelayanan yang diterima secara nyata. Menumbuhkan pelayanan yang baik bagi 

nasabah, dan menarik nasabah agar mampu bersaing serta menguasai pangsa 

pasar, akan berpengaruh juga terhadap citra (image) perusahaan bank di mata 

konsumen (nasabah). 

Prioritas utama sebuah bank terutama bank BCA adalah dengan 

meningkatkan kualitas pelayanan yang baik akan memiliki dampak terhadap citra 

(image) perusahaan Bank di mata konsumen. Citra perusahaan mempunyai 
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pengaruh besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen (Tatik 

Suryani, 2013:85). Terbentuknya citra yang baik bagi konsumen mempunyai 

kesan positif terhadap perusahaan (bank).  

Selain itu, kepercayaan juga sangat berperan penting bagi nasabah, 

nasabah kuatir terhadap keamanan dananya (kuatir dananya tiba-tiba hilang). 

Bank BCA melakukan berbagai cara agar kepercayaan nasabah tetap terjaga, 

meyakinkan nasabah jika dananya aman, hal ini dilakukan dengan sosialisasi, 

gebyar BCA, dan welcome to BCA (www.beritasatu.com).  

Masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan suatu bank. Masyarakat 

sekarang ini akan protes bahkan berani menuliskan protes tersebut di media 

massa. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya protes berupa tulisan di media 

masa dan komplain langsung kepada bank atas pelayanan yang dirasa kurang 

memuaskan. Alasan inilah yang menyebabkan perlunya pelayanan yang 

memuaskan kepada nasabah mutlak dilakukan oleh bank agar nasabah terkesan, 

dan kepercayaan nasabah semakin meningkat serta citra bank semakin baik di 

mata nasabah (www.beritasatu.com).  

Beberapa  hal yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi loyalitas 

nasabah salah satunya adalah citra bank yang baik, dan untuk mengetahui variabel  

yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap loyalitas nasabah bank BCA, 

maka peneliti tertarik mengambil judul “PENGARUH KUALITAS LAYANAN, 

CITRA BANK DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH 

BANK BCA DI SURABAYA”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas layanan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas nasabah bank BCA ? 

2. Apakah citra bank memiliki pengaruh positif signifikan terhadap loyalitas 

nasabah bank BCA? 

3. Apakah kepercayaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap loyalitas 

nasabah bank BCA? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah  

bank BCA 

2. Untuk mengetahui pengaruh citra bank terhadap loyalitas nasabah bank BCA 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas nasabah  

bank BCA  

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Berikut manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini  

1. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian ini, bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh 

bank yang bersangkutan dalam memberikan layanan jasa demi tercapainya 

tujuan perusahaan. 
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2. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya  

Hasil dari penelitian dapat memberikan tambahan informasi dan mengetahui 

pengetahuan tentang loyalitas nasabah. Dan dapat berguna bagi peneliti 

selanjutnya sebagai bahan referensi dan perbandingan penelitian. 

3. Bagi STIE Perbanas  

Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi pustaka dan sebagai bahan 

perbandingan untuk semua mahasiswa STIE Perbanas Surabaya. 

 
1.5 Sistematika Penulisan Proposal 

Dalam penulisan proposal ini dibagi dalam beberapa bab yang disusun 

secara sistematis dalam urutan sebagai berikut : 

BAB  I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan secara jelas mengenai penelitian yang akan 

dibahas, melalui latar belakang masalah penelitian, perumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penelitian. 

BAB   II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, 

kerangka pemikiran, serta hipotesis yang berhubungan dengan 

penelitian. 

BAB  III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, instrumen penelitian, populasi sampel dan teknik 
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pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data penelitian 

uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, serta teknik analisis 

data 

BAB IV :    GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Bab ini menguraikan tentang gambaran subyek penelitian yang 

merupakan garis besar sampel penelitian dan karakteristik responden 

yang nantinya akan dianalisis, serta analisis data dari hasil penelitian 

yang terdiri dari analisis validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, 

teknik analisis dan pembahasan. 

BAB V:       PENUTUP 

                  Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian yang dilakukan, serta saran yang merupakan implikasi 

hasil penelitian baik bagi pihak yang terkait dengan hasil penelitian 

maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 




